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Kronofogdemyndigheten har inga invändningar mot de förslag som presenteras i betänkandet, men 
vill lämna synpunkter på vissa av de förslag som utredningen har presenterat.  
  
Utredningen föreslår ett förenklat förfarande för upplösning av föreningar. En förutsättning för att 
använda detta förfarande är bland annat att föreningen inte har skulder och därför ska föreningen, 
till ansökan om upplösning av föreningen, bifoga ett intyg från Kronofogdemyndighetens 
utsöknings- och indrivningsdatabas. Kronofogdemyndigheten anser att det även bör bifogas ett 
utdrag från myndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas för att det ska kunna 
konstateras att föreningen inte har någon skuld. Kronofogdemyndigheten anser även att den 
föreslagna bestämmelsen i 11 kap. 18 b § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar bör 
förtydligas med uppgift om att intyg från Kronofogdemyndighetens nu nämnda databaser ska 
bifogas ansökan. 
  
Beträffande vissa uppgifter som idag handläggs av länsstyrelserna ska dessa flyttas över till 
Bolagsverket, t.ex. utseende av särskild granskare eller medrevisor. Den som vill få prövat frågan 
om, t.ex. utseende av medrevisor, måste göra en ansökan hos Bolagsverket och betala en 
ansökningsavgift. Om ansökan bifalles ska föreningen ersätta sökandens kostnaden. Den 
föreslagna lydelsen av bestämmelsen i 15 kap. 8 § lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 
innebär bara ett fastställande av betalningsskyldigheten för föreningen. Någon verkställbar 
förpliktelse blir inte Bolagsverkets beslut och betalar inte föreningen frivilligt vad föreningen blivit 
ålagd att betala, måste sökanden vända sig till Kronofogdemyndighetens summariska process och 
utverka ett utslag på betalningsskyldigheten. Kronofogdemyndigheten anser att det bör övervägas 
om inte Bolagsverkets beslut ska vara direkt verkställbara och den föreslagna bestämmelsen bör i 
så fall kompletteras med att Bolagsverkets beslut får verkställas enligt utsökningsbalken.  
  
Kronofogdemyndigheten konstaterar att utredningen föreslår att uppgiften att kalla på okänd 
borgenär när en ekonomisk förening ska träda i likvidation bör flyttas från Kronofogdemyndigheten 
till Bolagsverket. Kronofogdemyndigheten delar bedömningen att Bolagsverket bör handlägga 
denna uppgift eftersom Bolagsverket handlägger motsvarande uppgift beträffande aktiebolag. Det 
bör vara en utgångspunkt att en och samma uppgift sköts av en och samma myndighet och att 
man inte sprider uppgiften på två eller flera myndigheter. 
  
Beträffande det praktiska förfarandet vid kallelse på okända borgenärer ska en underrättelse gå till 
kända borgenärer om att förfarandet har inletts. Kronofogdemyndigheten anser att det bör 
övervägas om det finns något skäl att underrätta kända borgenärer om att kallelse på okända 
borgenärer har inletts. Myndighetens erfarenhet är att borgenärer hör av sig och undrar varför de 
har fått en underrättelse.  

  
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga beredningen har 
deltagit verksjuristen Olof Dahnell, föredragande. 
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